SVENSKBACKA
SKOLA
I KERVO
Öppet hus
Skolan har varje år öppet hus på onsdagen vecka 4 från kl. 16-19.
Då finns det möjlighet att bekanta sig med skolbyggnaden och
skolans verksamhet, personal, eftermiddagsklubbens och Hem och
Skolas representanter och föräldrar till nuvarande elever.

Svenskbacka skola
Kannistonkatu 5
04260 Kervo
Rektor Taina Tuominen
taina.tuominen@kerava.fi
040 318 4226

Varför välja Svenskbacka skola ?

Hur lär vi oss ?

egen gymnastiksal och slöjdsal
en trevlig aula som också är skolans vardagsrum, där eleverna
kan sitta vid datorer, läsa böcker, tidningar eller bara umgås med
varandra
sandplan och park bredvid skolbyggnaden, var vi på vintern har
möjlighet att skrinna och skida
bra bussförbindelser och trygg cykelväg från Kervo centrum ca.
1,2 km
vi håller kontakt med föräldrarna via skoldagböcker och Wilma
i våra arbetsrum finns interaktiva tavlor
eleverna har möjlighet att delta i olika evenemang och aktiviteter
skolfarmor besöker skolan en gång i veckan

Svenskbacka skola är en liten svensk skola i stadsmiljö. Skolan har
startat sin verksamhet hösten 2011. Inlärningsmiljön skall ge verktyg
för eleven att ställa upp egna mål och bedöma sin egen verksamhet.
Eleven ges möjlighet att delta i uppbyggandet och utvecklingen av sin
egen pedagogiska miljö. Målet är att skolans atmosfär är öppen, uppmuntrande, lugn och positiv.
Svenskbacka skola skall via undervisning och uppfostran uppmuntra,
motivera, stödja och förstärka elevens identitet. Inlärningsmiljön skall
väcka elevens nyfikenhet.
Eleven bör ha en svensk eller tvåspråkig bakgrund (daghem och förskola på svenska) eller tillräcklig språkbadsbakgrund (åtminstone förskola).

Vad kan man göra efter skolan ?

Undervisning i årskurserna 1-6 .

Vårt "eftis" är fritidsbetonat och hälsofrämjande.
I år har eleverna haft möjlighet att delta i lerverkstaden och slöjdklubben.

Språkprogram

Föräldrakommentarer

Skolan erbjuder enbart modersmålsinriktad finska från
och med årskurs 3. Engelska
undervisning anordnas från och
med årskurs 4.

" Så klart en svensk skola på egen ort, andra alternativ finns inte !"
”Otrolig glädje svensk skola i
Kervo! Detta
befrämjar
svenskheten i
mellersta Nyland. "

”Fina utrymmen
med massor av möjligheter samt behöriga lärare.”

Vi samarbetar med
daghemmet och förskolan Trollebo i Kervo
språkö skolorna i Finland
nätverket " Vi 8 " är ett samarbetsnätverk för svenska skolor
och daghem på finska orter bl.a. med skolor i Nurmijärvi, Hyvinge, Lahtis och Kuusankoski
studeranden vid Laurea och Keuda
Svenskbacka Hem och Skola rf.
eftermiddagsklubben och familjecaféet som ordnas av Föreningen Folkhälsan i Kervo

